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Tempo mal administrado:
o vilão do empreendedor

Se o empreendedor 

tiver a sensação de 

sempre estar apagando 

incêndios, cuidado: 

corre o risco de não 

estar administrando 

bem o tempo

Este é o momento que 
perdemos o norte do 
que é crucial no nosso 

negócio e acabamos gastando 
tempo e energia em questões 
secundárias. Minha dica é: pla-
neje seu dia, mas esteja atento 
a alterar esse planejamento 
quando for necessário. Se 
dentro da sua estratégia, apa-
recerem assuntos com maior 
prioridade, tenha agilidade e 
jogo de cintura para readequar 
sua programação.

A melhor maneira de se criar 
mais tempo é treinar e capaci-
tar sua equipe para que você 
tenha “braços” que executem 
funções que você faria pesso-
almente. Deixe sempre trans-
parente para eles quais são as 
diretrizes da empresa. Se todos 
souberem qual rumo tomar, 
saberão escolher entre uma 
decisão correta ou equivocada 
sem precisar te interromper a 
todo o momento. 

Com tempo, é possível dividir 
suas tarefas entre estratégia e 
execução. A estratégia dá dire-
ção ao seu negócio. Assim você 
saberá aonde a companhia 
quer chegar e como quer ser 
reconhecido pelo mercado. A 
execução é de que forma você 
chegará lá e atingirá as metas 
que foram defi nidas. Quem vai 
fazer o que, como, utilizando 
quais ferramentas?

É preciso saber que vamos 
gastar mais tempo, em ge-
ral, executando e corrigindo 
rotas do que planejando. E 
de tempos em tempos preci-

samos rever se a estratégia e 
a execução estão adequadas. 
Algumas pessoas gostam de ro-
tina, outras preferem se deixar 
levar. O importante, em ambos 
os casos, é fazer com que se 
tenha tempo para executar 
ambas as tarefas.

Ter o próprio negócio requer 
tempo atrás do balcão, saber 
lidar com as pessoas, com fl uxo 
de caixa, com preocupação, 
com o cliente, com estoque... 
Todas as tarefas devem ser 
divididas de acordo com a 
aptidão de cada pessoa. Quem 
não gosta de lidar com gente, 
não pode cuidar da área de 
atendimento ao cliente, por 
exemplo.

Todas as tarefas relativas a 
um negócio devem ser bem 
divididas e defi nidas. Empre-
sas de uma pessoa só tendem 
a ser extremamente limitadas 
e com pouco espaço para 
crescer. Pode-se sim ter um 
bom negócio de uma pessoa só, 
mas fatalmente será pequeno. 
Entretanto, quando monta-
mos, treinamos e gerenciamos 
equipes e lideranças, temos a 
possibilidade de expandirmos 
nosso negócio, pois formamos 
pessoas aptas a desempenha-
rem bem diversos papéis.

Descomplique processos, 
simplifi que as necessidades 
dos seus clientes. Nos preo-
cupamos tanto em oferecer 
produtos e serviços comple-
mentares achando que eles 
agregarão valores ao nosso 
negócio que não notamos que o 
cliente prefere ter um produto 
básico, porém entregue com 
excelência.
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A - Pagamento do 13º
Pesquisa “Rumos da Indústria” feita pela Fiesp com mais de 500 empresas 
mostra que 29por cento das empresas vão recorrer aos bancos para pagar 
o décimo terceiro salário dos trabalhadores. No ano passado, o número 
regiatrado foi de 34,9%por cento. A pesquisa mostra também que 44 
por cento das empresas pesquisadas guardaram dinheiro durante o ano 
para pagar o abono salarial. Paulo Francini, diretor do Departamento 
de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp, analisou a 
pesquisa e disse que uma das difi culdades é o crédito bancário, e as 
pequenas são as que mais sofrem com essa situação.

B - Franchising e Varejo
As lojas Viggo - rede de franquias especializada na oferta de calçados e 
acessórios masculinos - e a consultoria ba}Stockler realizam no próximo 
dia 22, às 15h00, na Av. Brig. Faria Lima, 2121, o primeiro de uma série 
de eventos gratuitos: o Road Show - Franchising, que objetiva reunir 
empreendedores que almejam abrir o próprio negócio, mas em função da 
crise ou por desconhecerem os aspectos práticos do mundo das franquias, 
acabam adiando o sonho e perdendo oportunidades. a grade do evento 
prevê a realização de três palestras: Franquias - Fuja das Armadilhas; 
Oportunidades na Crise; e o Case Viggo. Inscrições e mais informações 
em: (http://www.bastockler.com.br/road-show-viggo.html).  

C - Câncer de Pele
Para marcar a abertura do Dezembro Laranja, o Hospital Santa Paula pro-
move no domingo (27), das 10h00 às 15h30, uma ação de conscientização 
sobre o câncer de pele no Mirante 9 de Julho, ponto turístico localizado 
na região da Paulista. O evento é aberto ao público e na ocasião, o local 
será todo ambientado na cor laranja. Médicos do Hospital Santa Paula vão 
orientar as pessoas sobre a importância de proteger a pele da exposição 
solar. O público terá a oportunidade de fazer uma simulação gratuita 
das condições da pele por meio de uma câmera ultravioleta que mostra 
os sinais de envelhecimento precoce causados pelo sol, impossíveis de 
perceber a olho nu. Saiba mais em: (www.santapaula.com.br).

D - Brasileiros em Miami
Com entrega programada para o início de 2018, Muse, empreendimento 
imobiliário assinado pelo arquiteto uruguaio Carlos Ott na bela Sunny 
Isles, em Miami, já tem entre os seus proprietários sete brasileiros. Os 
compradores desembolsaram entre 4 e 8 milhões de dólares. A ex-
pectativa é  ainda  ter na lista de proprietários mais 5 investidores do 
Brasil. Ao todo o projeto conta com 50 andares e 68 residências, 75% já 
vendidas. Mais de 135 milhões de dólares foram investidos no projeto, 
uma parceria entre a incorporadora PMG e a S2 Development, dois 
nomes de peso no mercado norte americano. As empresas planejam 
manter varandas amplas em seus empreendimentos e oferecer unidades 
entregues prontas para mobiliar. Para mais informações, visite (www.
s2development.com).

E - Especialistas em Habitação
O Arq.Futuro - plataforma sobre a discussão do futuro das cidades no 
Brasil - reune nos próximos dias 21 e 22, especialistas em desenvolvi-
mento econômico e urbano no auditório da FAU-USP, em evento gratuito 

e aberto ao público, para o seminário “Economia e Cidade: Habitação e 
Desenvolvimento Urbano”. Ao abordar o tema, o Arq.Futuro quer atrair 
para o debate os múltiplos atores institucionais que fazem e transformam 
as cidades: o poder público, a iniciativa privada, incluindo os setores 
construtivo e imobiliário, a sociedade civil, os agentes tecnológicos e os 
pesquisadores acadêmicos. Saiba mais em (www.arqfuturo.com.br).

F - Início de Carreira
O Instituto ProA, focado em capacitação profi ssional e orientação no 
início de carreira para jovens de baixa renda estudantes da rede pública, 
tem inscrições abertas até 1º de dezembro para seu programa gratuito 
com duração de seis meses. Durante o semestre de atividades intensas, 
os alunos do ProA são estimulados a desenvolver competências técnicas 
e comportamentais por meio de aulas dinâmicas, atividades, vivências 
corporativas, passeios culturais, visita a empresas e trabalhos em grupo. 
Após esse período, os alunos recebem mentoria profi ssional e vocacional 
para conquistar o primeiro emprego e entrar no ensino superior.  Inte-
ressados deve acessar o site (www.proa.org.br) e preencher o formulário 
do Processo Seletivo 2017.

G - Arquipélago é a Cor 
Uma conexão entre o antigo e o novo, remetendo à arquitetura colonial 
e também ao estilo urbano e cosmopolita, em um tom vibrante e que ao 
mesmo tempo transmite calma. Essa é a proposta de Arquipélago, azul 
eleito pelas Tintas Eucatex como a ‘Cor do Ano 2017’, em um estudo 
realizado em conjunto com a Tendere, consultoria especializada em 
gerar informações de tendência. O azul é uma cor que permeia entre as 
diferentes culturas do hemisfério sul, trazendo à memória, as paisagens 
tropicais com suas praias, em plena sintonia com a contemporaneidade 
das gerações Y e Z, que traduzem um estilo mais urbano, conectado e 
digital, unindo a estética da arte de rua brasileira com a cultura dos games 
e suas cores sintéticas. Outras informações: (www.eucatex.com.br).

H - Saúde Mental 
Começa nesta quarta-feira (16) e vai até sábado (19), no Transamérica 
Expo Center, o 34º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, segundo maior 
encontro da área no mundo. Organizado pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria, o evento apresentará temas relacionados à saúde mental em 
seus múltiplos aspectos com a participação de mais de 50 conferencis-
tas internacionais e cerca de 450 palestrantes, psiquiatras cientistas e 
pesquisadores do Brasil. Voltado para psiquiatras, médicos de outras 
especialidades, psicólogos e demais profi ssionais da saúde, o CBP che-
ga a reunir de oito a dez mil participantes por edição. A prevenção ao 
suicídio também terá grande destaque na programação do congresso. 
Mais informações em: (www.cbpabp.org.br). 

I - Concurso de Fotografi a 
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do concurso cultural sobre 
a Lei Maria da Penha. Com o tema “O empoderamento da mulher e a 
superação da violência”, o concurso premiará as melhores fotografi as 
que representem os efeitos sociais, culturais e psicológicos da lei na vida 
das mulheres e suas famílias. Cada concorrente poderá inscrever até 
três fotografi as inéditas, sendo que apenas uma seguirá para a segunda 

etapa de julgamento. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de 
dezembro no site (www.concursoleimariadapenha.com.br).

J - Voos Mais Baratos
O Grupo Lufthansa lançou um chatbot (chat gerido por um robô) chamado 
Mildred, capaz de buscar os voos mais baratos para os próximos nove 
meses. Os passageiros podem refi nar a busca de resultados para datas 
específi cas e classes a bordo e, quando pesquisam por tarifas através do 
aplicativo do Facebook Messenger, os usuários podem pesquisar pelo 
nome completo do aeroporto de partida ou destino, o código do aeroporto 
ou o nome da cidade de partida. O chat reconhece o aeroporto mais 
próximo do local da pesquisa de onde partem voos da Lufthansa e pode 
encontrar o voo mais barato de ida com a volta sete dias depois. Para 
testar Mildred em um desktop, coloque o endereço (mildred.lh.com) 
no browser. Mais informações: (www.LH.com).

K - MBA na Califórnia
A Marshall School of Business da University of Southern California oferece 
três bolsas para brasileiros interessados em cursar o seu programa de 
MBA internacional em 2017. Os interessados poderão tirar suas dúvidas 
e obter mais informações com o diretor do IBEAR MBA, Pankaj Bhushan, 
e o diretor da USC no Brasil, Paulo Rodrigues, em café da manhã que 
será realizado no próximo dia 24, às 8h00 no L’Hotel Porto Bay (Al.
Campinas, 266). As vagas são limitadas. Para se inscrever, acesse os 
links: (http://bit.ly/uscSP). 

L - Microfranquia de Gelateria 
Com mais de 2 mil lojas distribuídas pelo País e mais de 25 anos de tradição, 
a Cacau Show, maior rede de chocolates fi nos do mundo, anuncia a sua 
primeira Microfranquia Gelateria, inaugurada no sábado(12), no Shopping 
Aricanduva. Essa unidade traz a linha de chocolates da marca, mas seu 
foco está nos gelatos. Fabricados na fábrica de Itapevi, os sorvetes são 
do tipo italiano, com sabores que recriam produtos de sucesso da marca 
como Intensidade, LaCreme Trufa Tradicional e Mezzo, cobertos com o 
tradicional chocolate Cacau Show e recheio cremoso. Há, também, as 
versões frutadas e sem cobertura, nos sabores Morango fresco e Limão-
Siciliano. Outras informações: (www.cacaushow.com.br).

M - Psicobiologia da Dor
No próximo dia 25, na Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da USP, acontece o simpósio sob o tema: Psicobiologia 
da Dor: Da sensação, percepção, avaliação e tratamento. O evento tem 
como proposta discutir o desafi o de entender a dor, “destacado nos 
contextos clínico-hospitalares e de pesquisa”. Os trabalhos apresentados 
abordarão temas como “Os cinco principais aspectos da dor: transdução, 
transmissão, percepção, modulação e avaliação”, “Atributos multiface-
tados, tais como os sensoriais, motivacionais e cognitivos” e “Escalas 
unidimensionais e multidimensionais frequentemente usadas para avaliar 
e mensurar as várias dimensões da dor”. Mais informações: (www.ffclrp.
usp.br/eventos/integra.php?id=2802) e tel. (11) 3315-3728. 

N - Carreiras França-Brasil
Você está procurando um novo desafi o ou reposicionamento no mercado 
de trabalho? Não perca a chance de entrar em contato com as maiores 
empresas francesas instaladas no Brasil durante a 2ª Feira de Carreiras 
França-Brasil. O evento acontece no próximo dia 22, no Hotel Maksoud 
Plaza (Al. Campinas, 150), das 13h00 às 18h00. Organizada pelo Campus 
France Brasil, pela Rede France Alumni Brasil e pela Câmara de Comér-
cio França-Brasil, objetiva valorizar diplomas, percursos acadêmicos e 
experiências profi ssionais cumpridos na França, além de promover a 
interação entre os estudantes, profi ssionais e as instituições francesas. 
Inscrições e informações no site: (www.bresil.campusfrance.org).

A - Pagamento do 13º
Pesquisa “Rumos da Indústria” feita pela Fiesp com mais de 500 empresas 

e aberto ao público, para o seminário “Economia e Cidade: Habitação e
Desenvolvimento Urbano”. Ao abordar o tema, o Arq.Futuro quer atrair
paraodebateosmúltiplosatores institucionaisque fazemetransformam

A percepção dos brasileiros 
sobre a economia melhorou dois 
pontos percentuais em outubro 
ante o mês anterior e fechou 
o mês em 9%. A alta, porém, 
não foi o sufi ciente para tirar o 
Brasil da última posição num 
ranking de 25 países presente 
no levantamento The Economic 
Pulse of the World, realizado 
pela Ipsos mensalmente com 
18.064 pessoas.

Desde setembro de 2015 a 
percepção econômica no Brasil 
não alcança a marca dos 10%, 
com exceção de agosto de 2016, 
mês de defi nição do processo 
de impeachment, quando 12% 
dos entrevistados classifi caram 
a situação econômica atual do 
país como boa. No mês seguin-
te, o resultado retraiu e fechou 
setembro em 7%. A margem de 
erro é de 3.1 pontos percentuais. 
O resultado brasileiro é distante 
da média global de 41% e destoa 

da taxa dos três países no topo 
do ranking. Lidera o levanta-
mento a Índia, com 82% dos 
entrevistados que classifi cam 
a situação econômica indiana 
como boa, seguida por Arábia 
Saudita (80%) e China (76%).

Apesar do baixo percentual, 
a expectativa dos brasileiros 
para a situação econômica local 
é uma das mais otimistas do 
ranking. Para 59% dos entre-
vistados do país, a economia de 
sua região estará melhor nos 
próximos seis meses. O resulta-
do é estável no comparado com 
setembro. Lidera o ranking da 
expectativa as Filipinas, com 
68% dos entrevistados que 
dizem que a economia local 
estará mais forte nos próxi-
mos meses, seguida por Índia 
(62%) e Peru (60%). O Brasil 
está em quarto lugar.

Fonte e mais informações:
(www.ipsos.com.br). 

A expectativa futura dos brasileiros é das
mais otimistas

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CFC PUBLICA NOVAS NORMAS DE 
CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBC TSP) 01, 02 e 03 foram publicadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), no ��������	
�����������, em 
28 de outubro de 2016. Elas são as primeiras normas contábeis 
voltadas à área pública convergidas ao padrão internacional 
e estão de acordo com a Estrutura Conceitual publicada pela 
entidade no início de outubro.

A NBC TSP 01 versa sobre o registro de receitas de 
transações sem contraprestação, tais como os tributos e 
contribuições devidos pelo cidadão. A norma reforça que esse 
registro deve ser feito por meio do regime de competência, com 
o registro das transações na ocorrência do fato gerador.

A NBC TSP 02 trata do registro das receitas com 
contraprestação, ou seja, aquelas recebidas pelo Estado por 
um serviço público ou produto de valor proporcional prestado ao 
cidadão, como taxas e alugueis, por exemplo.

O registro de provisões, de ativos e passivos contingentes é 
��������	�
�����������������������������������������������
as receitas não podem ser registradas como ativos e como elas 
devem ser registradas. 

O processo de convergência das normas aplicadas ao 
Setor Público iniciou-se há alguns anos e, em 2008, houve a 
publicação de dez normas inspiradas nas regras internacionais. 
No ano de 2011, mais uma norma da área foi publicada. 

As últimas publicações seguem um calendário elaborado 
visando à convergência das normas brasileiras às 34 normas 
internacionais atualmente em vigor. O cronograma foi 
�������������� ����������������!����������"��	�����������
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
�#$
����%"�&������'�

Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de 

����*����+�/57&/�9:;�	������$�������<�����*�����+�=��/�&95:=��
A atual versão desse PL determina que as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público serão seguidas para a elaboração da 
contabilidade pública.

Brasil ainda 
mantém 
última posição 
em ranking 
econômico

O nível de emprego no setor 
da construção civil do país re-
cuou em 1,14% no último mês 
de setembro sobre agosto, o que 
representou o corte de 30.823 
trabalhadores. No acumulado 
do ano até setembro, foram 
suprimidas 225.069 vagas e, em 
12 meses, 460.014. Os dados do 
Ministério do Trabalho referem-
se à pesquisa do SindusCon-SP, 
feita em conjunto com a FGV.

Segundo o levantamento, 
o setor vem reduzindo as 
contratações há dois anos e 
já eliminou, nesse período, 
899.913 mil postos de trabalho. 
Em 2016, pelas estimativas do 
SindusCon-SP, as dispensas 
devem atingir 500 mil. Em 
outubro de 2014, a base de 

trabalhadores era de 3,57 mi-
lhões e caiu para 2,678 milhões. 
As maiores quedas ocorreram 
nas empresas relacionadas a 
obras de acabamento (-1,30%) 
e imobiliário (1,29%). 

Na avaliação do presidente 
do SindusCon-SP, José Romeu 
Ferraz Neto, a retomada do 
emprego só vai ocorrer por meio 
do reaquecimento da economia 
e, para isso, serão necessárias 
medidas estruturais como as re-
formas tributária e trabalhista, 
a racionalização das despesas 
do governo, a diminuição dos 
juros, a elevação da oferta 
de crédito e a agilização das 
concessões e parcerias público-
privadas da União, estados e 
municípios (ABr).

Emprego na construção
civil recua pelo 24º mês seguido


